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1.  Mötets öppnande. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordningen. Mötet fann att 

kallelse utgått i tillräckligt god tid samt fastställde dagordningen. 
 
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet. Eva Larsson 

Ringqvist utsågs till ordförande, Anna-Malin Karlsson till sekreterare och Marie 
Källkvist till justerare. 

 
4. Verksamhetsberättelse. Mötet godkände verksamhetsberättelsen (bilaga 1). 
 
5.  Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. I kassörens frånvaro 

presenterade revisor Roger Källström föreningens balansräkning för 
verksamhetsåret 2004/2005 (bilaga 2). Föreningens tillgångar uppgår till 
129 876,89 kronor. 
 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2004/05 föredrogs av revisorn Roger 
Källström (bilaga 3). 
 

6.  Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. 

 
7.  Val av styrelseledamöter. Christine Räisänen, Göteborg, Jarmo Lainio, 

Eskilstuna samt Birgitta Englund Dimitrova, Stockholm, omvaldes som 
ledamöter. Marie Källkvist, Lund, nyvaldes som ledamot.  

 
8. Val av revisor och revisorssuppleant. Till revisor omvaldes Roger Källström 

och till revisorssuppleant Mall Stålhammar, båda Göteborg. 
 
9. Val av valberedning. Margit Bönnemark, Södertörn, omvaldes. Per Ledin, 

Örebro, och Ingela Valfridsson, Umeå, nyvaldes. Åt ordförande uppdrogs att be 
Margit Bönnemark fungera som sammankallande. 

 
10.  Fastställande av årsavgiftens storlek. Årsmötet beslutade att årsavgiften även 

under det kommande verksamhetsåret ska vara 200 kronor. 
  
11.  ASLA-symposier kommande år. ASLA symposiet 2006 arrangeras av 

Mälardralens högskola i Eskilstuna, under ledning av Jarmo Lainio. Temat 
kommer att vara Mångfald och språk. Konferensen kommer preliminärt att äga 
rum den 9-10 november. 



 
12.  Övriga frågor. Mötet uppdrog åt den nya styrelsen att till nästa årsmöte se över 

stadgarna och lämna förslag till eventuella justeringar 
 
 Anna-Malin Karlsson informerade om planerna på en helt webbbaserad ASLA-

Information med start 2006. Ingen opponerade sig mot detta. Anna-Malin 
uppmanade också närvarande medlemmar att sända in sin e-postadress. 

 
13. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Malin Karlsson Marie Källkvist  Eva Larsson Ringqvist 
sekreterare  justerare  ordförande 
 


